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Kokonaisvaltainen 
ratkaisu

CORA Refinish Oy maahantuo, 

myy ja markkinoi automaaleja 

sekä automaalaus- ja 

kolarikorjauslaitteita 

ja tarvikkeita. Laatu, 

asiantuntemus ja asiakkaan 

tarpeista huolehtiminen ovat 

toimintamme peruskiviä.

Nykyaikaisen 
vauriokorjaamon 
välineet 

Kattava tuotevalikoima 

– Tarjoamme runsaan 

valikoiman laadukkaita 

maali- ja oheistuotteita. 

Valikoimassamme on paljon 

suurimpien ja tunnetuimpien 

valmistajien tuotteita.

Tuotteiden saatavuus ja 

kehitys – Olemme valinneet 

tavarantoimittajiksi ja 

yhteistyökumppaneiksi suuria 

toimijoita, joilla on vahva 

tuotekehitys ja ”sormet ajan 

hermolla”. 

Tässä numerossa
CORA kanta-asiakas ohjelma

PPG tuoteuutuuksia

Yritysesittely - Tarvikekolmio

Selemix & Delfleet tuoteuutuuksia

Syksyn koulutukset

Taitaja 2011 Kuopio

Mirka viimeistelykampanja

Nopeammin, tehokkaammin ja pienemmin 
kustannuksin.

Maalaamotyöskentelyssä nopeus yhdistet-
tynä tehokkuuteen, säilyttäen samalla alhai-
set käyttökustannukset, luovat yhtälön jolla 
vaikutetaan suoraan toiminnan tuottavuuteen. 
Laite- ja tuotevalmistajat ovat heränneet kehit-
tämään uusia ja parantamaan olemassa olevia 
ratkaisuja tämän aikaansaamiseksi.

Taajuusmuuttajien hankintakustannukset ovat 
viime vuosien aikana alentuneet huomattavasti 
ja tämä on tuonut alalle uusia mahdollisuuksia 
energiakulutuksen hallintaan. 

Maalauskammioissa puhaltimien pyörimisnopeu-
tta käyttötarpeen mukaan säätelevä tekniikka on 
ollut käytössä jo pitkään, ja tämän avulla on saa-
vutettu merkittävää energiansäästöä.

Jotkut muut toiminnan kannalta välttämättömät 
energiakuluttajat saattavat tosin usein jäädä 
ansaitsemaansa huomiota vaille. 

Keskuspölynimurijärjestelmä ja paineilman tuot-
taminen ovat hyviä esimerkkejä merkittävistä 
energiankuluttajista. Nämä kummatkin järjestelmät 
ovat tänä päivänä rakennettavissa nykyaikaista 
tekniikkaa hyödyntäen, tavalla jolla energiakustan-
nus on tarkemmin sidottuna käyttöasteeseen. 
Taajuusmuuttajaohjatut pölynpoistoturbiinit yhdis-
tettynä keskusimuputkiston alipainemittaukseen, 

mahdollistavat yhtäaikaisten hiomakonekäyt-
täjien määrän perusteella muuttuvan käyttötehon. 
Tällöin sähkölasku perustuu käyttöön, eikä laitteen 
maksimitehoon. Paineilman tuotossa perinteinen 
kompressori tuottaa kaiken eniten hukkalämpöä, 
joten kulutuksen mukaan ohjautuva käyttöteho on 
enemmän kuin perusteltu.

Oman yrityksen toiminnan ja jokapäiväisen oman 
tekemisen kriittisellä arvioimisella ja hyvällä suun-
nittelulla saadaan myös parannettua tehokkuutta. 
Ajatusmalli jonka mukaan maalarin jokainen askel 
on arvokas ja työskentelyreitin ja menetelmän 
on oltava nopein, on saamassa vankan jalansi-
jan. Kaikki turhat liikkeet pyritään poistamaan ja 
tekemään asiat tehokkaammin ja paremmin kuin 
ennen. 

Onnistumme tässä varmasti, kun yhdessä hyö-
dynnämme uusien ratkaisut eliminoimalla kaiken-
laiset tuotannossa esiintyvät hukat ja lisäarvoa 
tuottamattomat toiminnot.

Hyvää ja menestyksekästä syksyä,

Tom Sandell
Toimitusjohtaja
CORA Refinish Oy

Hyvä automaalauksen ammattilainen
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CORA on alkanut ylläpitää uutta kanta-asiakasjärjestelmää, joka kannustaa maalaamoita siirtymään 
ympäristöystävällisempien tuotteiden ja työvälineiden ja menetelmien käyttöön.  VIP-kanta-asiakassopimuksella parannetaan 
asiakasyhteistyötä räätälöimällä palvelu asiakkaan haluamalla tavalla. Sopimuksen myötä asiakas ansaitsee krediittejä, jotka 
voi käyttää hyödykseen parhaaksi katsomallaan tavalla. Kanta-asiakasjärjestelmän tarkoituksena on vastavuoroisuutta edis-
tämällä kannustaa maalaamoita ottamaan ympäristönsuojeluseikat huomioon, sekä tuoda asiakkaalle samalla muita etuja.

VIP KANTA-ASIAKAS

VIP-KANTA-asiakkaaksi voi päästä maalaamo, joka on hyvässä maineessa, jolla on ajanmukaiset laitteet ja välineet sekä 
asianmukaiset asiakaspalvelutilat ja joka käyttää maalaamossaan ainoastaan PPG tai NEXA automaaleja. VIP kanta-asiak-
kuus ei edellytä PPG Certified statusta, mutta ko. status on suositeltavaa.

VIP KANTA-ASIAKAS EDUT

Kertyneet krediitit asiakas voi käyttää usealla eri tavalla: 
A) hankkimalla uusia ympäristöä säästäviä tuotteita tai työvälineitä
B) virkistäytymällä Coranpesässä Levillä
C) osallistumalla Cora (PPG) Akatemian koulutuksiin 
D) osallistumalla Coran Luxus- tutustumis- ja opintomatkoille 
E) muulla sopimuksessa sovittavalla tavalla

Kertyneet krediitit säilyvät niin kauan, kunnes ne käytetään johonkin edellä mainituista tarkoituksista. Täten kaikenkokoisilla 
asiakkailla on mahdollisuus saavuttaa samat edut pidemmällä aikavälillä. 

LUXUS-MATKA

Pioneeriryhmä VIP-kanta-asiakaita on tätä kirjoitettaessa USA:n Floridassa ja New Yorkissa Coran järjestämällä 10 päivän 
Luxus-matkalla.  Pohjois-Amerikan NACE näyttelyn lisäksi tutuksi tulevat monet satumaiset ja kuuluisat kohteet. 

Luxusopintomatka järjestetään vuosittain lokakuussa.  Matkalle voi osallistua kanta-asiakassopimuksen tehnyt asiakas. 
Krediittejä voi säästää ja käyttää matkan hinnan kuittaamiseen.

Ota yhteys edustajaamme ja tule sinäkin kanta-asiakkaaksi!

CORAN uusi kanta-asiakasohjelma

Coranpesä
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PPG kehittää jatkuvasti paremmaksi nykyaikaisia maalausjärjestelmiä ja onkin maailman johtava vesiohenteisien maalien 
valmistaja. PPG on luonut täydellisen vesiohenteisen maalausjärjestelmän. Järjestelmään kuuluvat D8012 vesiohenteinen 
epoksipohjamaali, Envirobase Hight Performance sekä juuri lanseerattu vesiohenteinen kirkaslakka D8186. 

Vesiohenteinen kirkaslakka D8168 on helppokäyttöinen, yhden ruiskutuskäynnin, vesiohenteinen 
kirkaslakka. Siihen liittyvä kovettaja D8224 ja häivytysohenne D8449 tarjoavat täydellisen OEM lopputuloksen. 
Käyttäessä D8449 häivytysohennusta, yhdistelmä tarjoaa helpon häivytyksen ja hyvät kiillotusominaisuudet, aut-
taen maalaria säilyttämään korjausmaalauksen laadun kaikissa olosuhteissa.

Envirobase Hight Performance ohenne T492 on uusi nopeampi ohenne Envirobase High 
Performance linjaan. Tuote on kehitetty käyttäen uusinta teknologiaa ja tarjoaa PPG asiakkaille vaihtoehdon 
normaalin Envirobase High Performance ohenteet tilalle. Suositus on käyttää Envirobase solid sävyillä T492 
ohennusta, metalli ja helmiäissävyillä T492 10% + T494 10%.

Hyödyt käyttäessä T492 ohennusta:
Nopeampi kuivuminen
Helpompi ruiskutus
Tasainen lopputulos

Envirobase High Performance sekoitussävy T4281 on PPG:n kehitystyöhön tulos - värin laadun ja ominai-
suuksien parantamiseksi. Uusi sävy tulee korvaamaan T428 sävyn vuonna 2012, mutta jo nyt uutta sävy on saatavilla ja uusia 
kaavoja sävytetään jatkuvasti uudelle sekoitussävylle. Uutta sävyä sisältäviä OEM kaavoja on jo nyt 380 ja määrä lisääntyy 
kokoajan. Uudella sekoitussävyllä saadaan maalikaavoista entistäkin tarkempia.   

UHS Premium kirkaslakka D8171 on lanseerattu täydentämään jo ennestään kattavaa PPG 
UHS lakkojen tuotesarjaa. D8171 lakka loistaa ominaisuuksillaan. Jo ennestään tuttu aikaa säästävä 
ja nopea prosessi saadaan aikaan tuotteen helpolla ruiskutusmenetelmällä sekä pitkällä käyttöajalla, 
joka helpottaa työskentelyä suurillakin maalauspinnoilla. Uudella lakalla on erinomaiset kiilto-, kulutus-  
ja naarmunkestävyysominaisuudet, tuote täyttää tarkat ja tiukat OEM takuuvaatimukset. Lakan omi-
naisuudet ovatkin lähempänä kovalakkoja. Tuotteella on vain yksi kovettaja riippumatta maalauksen 
pinta-alasta.
    
• OEM hyväksytty
• Erinomainen kiilto
• Helppo käyttää ja ruiskuttaa
• Naarmunkestävä
• Nopeasti kuivuva

Samalla PPG lanseeraa häivytysohenteen D8429. Häivytysohenne on yhteensopiva kaikkien PPG UHS lakkojen sekä UHS 
DG pintamaalin kanssa.  

UHS Kirkaslakkan häivytysvinkki!
Normaalin ruiskutuksen jälkeen, poista mahdolliset tilapäiset suojaukset ja laajenna korjattava alue loiventaen ruiskutusta 
häivytysalueelle.
Ruiskuta D8730 spraypullosta tai D8429 ruiskulla lakan häivytysrajaan kevyinä kerroksina, sulattaaksesi lakan rajan. ÄLÄ 
RUISKUTA liian paksuja kerroksia.
Anna lakan kuivua kokonaan.
Viimeistele häivytysalue kevyesti kiillotusaineella kiillottaen.

DP4000 uusi ohenne D8715 on edellisessä CORA asiakaslehdessä esitellyn ja suuren 
suosion saavuttaneen wet-on-wet tuotteen DP4000 uusi ohenne. D8715 ohenne helpottaa 
uudessa e-coat pinnoitteessa olevan vian korjausta jos vika huomataan vasta märkää-märälle 
maalia ruiskuttaessa tai maalattuun pintaan tulee maalausvirhe. Uuden ohenteen ansiosta 
DP4000 on nopeammin hiottavissa ja entistä helpompi hioa.

D8715 ohenteella saavutettavat edut:
• Nopeampi hiottavuus
• Ruiskutusjälki entistäkin sileämpi
• Nopeampi kuivumisaika, käyttöaikaa lyhentämättä

•
•
•

1.

2.

3.
4.

PPG tuoteuutuuksia
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Selemix 7-550 kaksikomponenttinen kiiltävä pintamaali on uutuustuote, jolla saavutetaan kestävä ja 
korkeakiiltoinen lopputulos. Tuotteella on oma kovettaja 9-075, sekä ohenne 1-480. 7-550 pintamaalissa on samankaltaiset 
ominaisuudet kuin 7-120 UHS akryylipintamaalilla - Nyt siis PU-pintamaalillakin saavutetaan maalaamossa samat hyödyt 
kuin UHS akryylimaalilla. Ruiskutus on helppoa sekä hajoitusilmaruiskulla että korkeapaineruiskulla. Tuote on huomattavasti 
helpompi ruiskuttaa korkeapaineruiskulla kuin aikaisemmat Selemix uretaanimaalit. 7-550 pintamaalissa ei ole valumaherk-
kyyttä märilläkään kerroksilla. Nopea kuivumisprosessi helpottaa työskentelyä, jopa ilmakuivattuna 20 asteessa yön yli pinta 
on jo täysin käsittelykuiva.

Selemix 2.700.0100 valkea washprimer tarjoaa helpon ruiskutusmenetelmän ja hyvän tartunnan, vaalea väri antaa 
uusia mahdollisuuksia maalausprosessiin. Tuote on kromaatiton ja lyijytön, sävytettävissä kaikilla Selemix sävypastoila ja 
päällemaalattavissa kaikilla Selemix uretaani- ja akryylimaaleilla. 

Selemix NP26 Cedrat Yellow, NP29 Organic yellow, NP44 Organic orange lyijyttömät korkean peitto-
kyvyn sävypastat on kehitetty parantamaan keltaisten ja oranssien sävyjen peittokykyä. Uusien sävyjen huomattavasti korke-
ampi peittokyky tarjoaa maalaamolle pienemmän materiaalikulutuksen keltaisilla ja oransseilla sävyillä maalattaessa. Uudet 
sävypastat tulevat korvaamaan jo linjassa olleet NP27 ja NP43:n, lukuunottamatta NP 29 joka tulee uutena sävynä linjaan.

Selemix NP04 karkea alumiini on tarkoitettu käytettäväksi NP03:n kanssa, parantamaan alumiiniefektiä Selemix 
maalausmenetelmissä. NP04 käyttö luo syvemmän metalliefektin ja antaa enemmän mahdollisuuksia alumiinisävyjen käyt-
töön.

Delfleet F3521 Organic Yellow, F3531 Splendid Yellow, F3532 Permanent Orange sekoitussävyt ovat 
lyijyttömiä ja voimakkaasti pigmentoituja. Sekoitussävyillä saavutetaan hyvä peittokyky ja a 30% materiaalisäästö aiempaan 
verrattuna ja siten myös kustannustehokkaampi lopputulos. Uudet korkean peittokyvyn sävyt ovat Paintmanager ohjelmassa 
käytettävissä valitsemalla Delfleet UHS Premium Plus (3113 sideaineella) ja Delfleet UHS High Build Plus (3114 sideaineella). 
Kaavoitus tehdään aluksi kattamaan yleisimmät raskaskalusto- ja fleetkaavat. Uudet sekoitusvärit eivät korvaa jo käytössä 
olevia Delfleet sekoitusvärejä, vaan täydentävät sekoituslinjaa. Pakkauskoko on hieman aiempaa suurempi, eli 3,785 litraa.

Selemix & Delfleet tuoteuutuuksia

Tarvikekolmio Oy on toiminut Lohjalla jo 40 vuotta. Toimitusjohtaja Ari Kittelä on yrittäjä toisessa polvessa. ”Pienestä 
autovaraosaliikkeestä on kasvettu useamman asiakaskunnan tarpeita palvelevaksi yritykseksi.” Tarjolla on edelleen, kuten 
aivan alussa, autoilijalle varaosat ja tarvikkeet. Nykyisin valikoimaa täydentävät tuotteet automaalareille ja peltisepille. Myös 
työkaluja on tarjolla lähes kaikenlaiseen käyttöön, ja löytyypä liikkeen tiloista varsin kattava tarvike- ja varusteosasto moot-
toripyöräilijöillekin. 

Nykyisiin tiloihin Tarvikekolmio Oy muutti syksyllä 2009. Samalla yrityksen toiminta ja tuotevalikoima kasvoi vahvasti. Tilaa 
on käytössä kaikkiaan 1800m2, josta 500m2 on vuokrattu läheisessä yhteistyössä toimivalle AD Autokorjaamo Lohjalle. 
”Nykyisiin tiloihin on helppo tulla hyvän sijainnin ja hyvien pysäköintitilojen ansiosta”, toteaa Ari Kittelä. Henkilökuntaa yrityk-
sen palveluksessa on 12 henkilöä ja AD korjaamo työllistää 7 henkilöä. Jakelu-/noutoautoja on jokapäiväisessä liikenteessä 
kaksi kappaletta. Liikevaihto vuonna 2011 tulee olemaan noin 2,5M/€. 
 
”Alusta asti on vahva ketjuuntuminen ja oikeiden yhteistyökumppanien valinta ollut toiminnan kulmakiviä” sanoo Ari. 
Kauppiaan mielestä nykyiset yhteistyökumppanit edustavat alojensa ehdotonta eliittiä. ”Autovaraosien osalta kuulumme 
Euroopan ja Suomen johtavaan AD -ketjuun, työkalujen osalta IKH Työkalut on pääyhteistyökumppani. Automaalitoimittajana 
Tarvikekolmiolla on CORA Refinish, ja tuotteena PPG automaalit”. Automaalit ovat kuuluneet valikoimaan aivan alkuajoista 
saakka. PPG edustus tuli Tarvikekolmiolle kuitenkin vasta 90-luvun lopulla. ”Tämän jälkeen on automaalausalan kauppa 
ollut hyvässä kasvussa, ja yritys on saanut merkittävän markkinaosuuden toimialueellaan 
Läntisellä-Uudellamaalla”, toteaa Kittelä.  
 
Autotarvikeliike palvelee myös harrastajia ja kuluttajia, mutta asiakaskunnasta valtaosa on alo-
jensa ammattilaisia. Päivittäisestä kaupasta noin 80% tehdään autokorjaamoiden, automaa-
laamoiden, peltikorjaamoiden ja monien erilaisten yritysten kanssa. ”Vaativa asiakaskunta on 
ollut Tarvikekolmion kasvun liikkeellepaneva voima” toteaa Ari ja jatkaa: ”Henkilökunnan pitää 
olla ammattitaitoista, tuotteiden pitää olla luotettavia ja toimia suomalaisissa olosuhteissa. 
Samoin palvelun tulee pelata. Näitä tarpeita on Cora Refinish tukenut hienosti. Koulutusta on 
ollut tarjolla liikkeen tiloissa ja lisäksi maalituotteiden kanssa toimiva henkilökuntamme osal-
listuu säännöllisesti PPG kursseille.”

Jonkinlaisen mottonamme voidaan pitää ajatusta: ”pienen perheyrityksen joustavuudella, 
suuren yrityksen varastolla” pohtii Ari haastattelun lopuksi.

Pienen perheyrityksen joustavuudella - suuren yrityksen varastolla
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Cora Väri Oy on CORA-konsernin emoyhtiö, jonka 
tytäryhtiö CORA Refinish Oy:n pääliiketoiminta on PPG ja NEXA 
automaalien maahantuonti ja markkinointi Suomessa. Lisäksi yhtiö 
harjoittaa muiden kansainvälisesti johtavien kolarikorjaus- ja maalausa-
lan laitteiden ja tarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa.  Maalien 
ohella päämerkkejämme ovat USI maalauskammiot, Celette korinoikai-
sulaitteet, SATA maaliruiskut, Herkules nostimet, IRT infrapunalaitteet, 
Drester ja Rosauto pesurit, sekä Finixa, 3M ja Mirka maalaustarvik-
keet.

Kuluvan tilikauden liikevaihto on noin 7 milj. eur ja konserni työllistää 
21 henkilöä. Yhtiön Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin lisäksi sillä on 
toimipiste Porissa.  

CORA Refinish hakee lisäresursseja teknisen laitemyynnin 
tehtäviin, tilauspalvelu- ja puhelinmyyntitehtäviin, teollisuusmaalimyyn-
nin tehtäviin, automaalien myyntitehtäviin erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla sekä teknisen tuen ja koulutustehtäviin. Jos olet kiinnostunut 
jostakin edellä mainituista tai muista tehtävistä ja tunnet omaavasi nii-
hin edellytykset, niin yhtey-
denotot ovat tervetulleita!

Tiedustelut ja hakemukset:

Jarmo Tuovinen
jarmo.tuovinen@coravari.fi
gsm 040-9006521

Avoimia työpaikkoja

Finixa Non-Paint tuotesarja maalaamon tarpeisiin

Päivityksiä 
värikarttaan
Envirobase High Performance kartastoon 
tulee päivitys 2/2011, joka sisältää 145 mal-
lia. Korvattavia (Replace) malleja on 7 kpl.

Color index –kirjassa mainitut sävyt Nissan 
K11/DB sekä Nissan GAC eivät ole päivityk-
sen mukana.

Nissan FPO Prime ja L//R variantit puuttuvat 
Color Index kirjasta, mutta kuuluvat mukaan 
kartastoon Nissan 4. osan alkuun.

Mikäli käytössänne on Parent G3 perusväri-
kartta, on siihen saatavilla edelleen uusia 
päivityksiä. Jällenmyyjämme auttavat asi-
assa.



D8171 UHS Premium on kehitystyön tulos. 
Uuteen hartsiteknologiaan perustuva 
kirkaslakka täyttää autonvalmistajien 
tiukimmatkin vaatimukset ja läpäisee 
kaikki mekaaniset, vesi, kemikaali ja 
naarmunkestävyystestit.

Tämän lisäksi D8171 on erittäin 
helppokäyttöinen. Maalari voi ruiskuttaa 
kirkaslakan huoletta ja olla varma siitä 
että saa tasaisen laadukkaan pinnan, 
ilman valumia tai muita pinnan elämisestä 
johtuvia virheitä.

D8171 UHS Premium on joustava käyttää, 
kirkaslakalla ja yhdellä kovetteella on tarjolla 
laaja valikoima kuivausmenetelmiä eri uunin 
lämpötiloille.   Tarvittaessa saavutetaan 
työskentelyyn nopeutta käyttämällä 
kiihdytettyä ohenninta, jonka avulla pienet 
ja keskisuuret työt voidaan kuivattaa jopa 10 
minuutissa.

D8171 UHS Premium on ainoa kirkaslakka 
joka tarjoaa tämän luokan joustavuutta, 
suorituskykyä ja tuottavuutta - yhdistettynä 
OEM vamistajien tiukimmat vaatimukset 
täyttävään lopputulokseen.

OEM hyväksytty, entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

Autonvalmistajat kehittävät jatkuvasti 
tuotteitansa ja sen myötä myös hyväksyttyjen 
automaalausmenetelmien tekniikalta odotetaan 
entistä enemmän.

Jo entuudestaan tiukkojen vaatimusten rajat 
nousevat, kun ajoneuvojen maalipinnasta halutaan 
tehdä mahdollisimman naarmunkestävä.

Näiden vaatimusten saavuttaminen usein johtaa 
kirkaslakkoihin jotka ovat erittäin kestäviä, mutta 
eivät niin nopeita ja helppokäyttöisiä kuin tavalliset 
kirkaslakat.

PPG otti tavoitteekseen korkeimmatkin OEM 
vaatimukset täyttävän kirkaslakan, joka on 

tarpeisiin ja huippulaatuun, yksi nopea ja 
helppokäyttöinen tuote.

Autonvalmistajien hyväksymää kestävyyttä,
suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä.

D8171 UHS Premium kirkaslakka
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Järjestämme automaalauksen ammattilaisille syventävää 
PPG tuotekoulutusta, jossa esittelemme tuotteiden ja menetelmien 
tehokkaan hyödyntämisen, maalaamon tuottavuus ja läpimenonopeus 
pääpainoalueina.

Kehittyneet tuotteet mahdollistavat nopeammat menetelmät, kustan-
nussäästöjä materiaalissa ja energiankäytössä. Opi hyödyntämään 
PPG tuotteiden huippuominaisuudet ja ota niistä kaikki irti!

Kurssin hinta on 210 € / hlö (alv 0%). Kurssimaksu kattaa materiaa-
lit, majoituksen, sekä lounaat ja illallisen. Ilmoittautumiset kurssille 
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja 
kurssimaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä.

KURSSIPÄIVÄT:

PPG tuotteet, Kuopio 20.-21.10.
PPG tuotteet, Tampere 28.-29.10.
Raskaskalusto, Mikkeli 10.-11.11.

Syksyn 2011 koulutukset

Kuopiossa järjestettiin 3.-5.5.2011 ammattitaidon SM-kilpailut yhteensä 41 lajissa, joista yksi laji oli automaalaus. 
Automaalauslajin pääyhteistyökumppanina CORA Refinish Oy toimitti kisoissa käytettävät tuotteet sekä oli mukana tuomari-
toiminnassa. Tapahtuman suuruutta kuvaa vierailijoiden määrä tapahtuma paikalla, jossa vieraili noin 67 000 henkilöä. CORA 
Refinish Oy:n pääperiaatteisiin kuuluu olla mukana tulevien automaalareiden kouluttamisessa sekä tukea oppimista mm. 
järjestämällä ammattioppilaitoksissa koulutustilaisuuksia sekä osallistumalla Taitaja tapahtumiin.

Automaalarin tulee hallita ammatissa nykyaikaiset työtehtävät työkokonaisuutena.  Hänen on osattava suunnitella päivittäi-
set työtehtävät siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi 
maalituotteiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia. Automaalarin tulee erityisen huolellinen työturvallisuuden, 
ympäristön suojelun ja asiakaspalvelun kanssa, työn kannattavuutta unohtamatta. Näitä ominaisuuksia mitattiin kilpailijoilta. 

Kilpailutehtävät olivat:
Kustannuslaskelma / autonsuojaus maalausta varten
Muovipuskurin halkeaman korjaus ja maalaus
Lokasuojan väivytysmaalaus
Etukannen ja lokasuojan raidoitusmaalaus, märkää-märälle menetelmällä
Sävytystyö
Työn viimeistely, tarrojen liimaus

Kaikissa maalaustöissä käytettiin PPG Envirobase Hight Performance maaleja, 
PPG UHS lakkoja sekä muilla PPG:n VOC tuotteita. 

Kilpailijoiden sijoitukset:
1. Holopainen, Raisa Helsingin Tekniikan alan oppilaitos 
2. Laurikainen, Eetu Etelä-Savon ammattiopisto 
3. Huttu, Joni Oulun seudun ammattiopisto 
4. Tikkanen, Sanni Savon ammatti- ja aikuisopisto 
5. Lyyra, Niko Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

•
•
•
•
•
•

Taitaja 2011 Kuopio

Puhelinvaihteessa 
ruuhkaa?
Asiakkaidemme käytössä on useita vaih-
toehtoisia yhteydenottotapoja. Puhelinsoitto 
vaihdenumeroon 010 8210 100 siirtyy seuraa-
valle, jos ensisijainen on varattu. Suorissa 
numeroissa ei ole siirtoa, mutta vastaajaan 
voi jättää soittopyynnön. Tilaukset voi antaa 
helposti kellonajasta ja puhelimista riippu-
matta eCora palvelussa.
Tilauksen tai yhteydenottopyynnön voi 
lähettää myös sähköpostilla:  
cora@corarefinish.fi  

...tai suoraan asianomaiselle henkilölle 
osoitettuna. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilt-
amme.

D8171 UHS Premium on kehitystyön tulos. 
Uuteen hartsiteknologiaan perustuva 
kirkaslakka täyttää autonvalmistajien 
tiukimmatkin vaatimukset ja läpäisee 
kaikki mekaaniset, vesi, kemikaali ja 
naarmunkestävyystestit.

Tämän lisäksi D8171 on erittäin 
helppokäyttöinen. Maalari voi ruiskuttaa 
kirkaslakan huoletta ja olla varma siitä 
että saa tasaisen laadukkaan pinnan, 
ilman valumia tai muita pinnan elämisestä 
johtuvia virheitä.

D8171 UHS Premium on joustava käyttää, 
kirkaslakalla ja yhdellä kovetteella on tarjolla 
laaja valikoima kuivausmenetelmiä eri uunin 
lämpötiloille.   Tarvittaessa saavutetaan 
työskentelyyn nopeutta käyttämällä 
kiihdytettyä ohenninta, jonka avulla pienet 
ja keskisuuret työt voidaan kuivattaa jopa 10 
minuutissa.

D8171 UHS Premium on ainoa kirkaslakka 
joka tarjoaa tämän luokan joustavuutta, 
suorituskykyä ja tuottavuutta - yhdistettynä 
OEM vamistajien tiukimmat vaatimukset 
täyttävään lopputulokseen.

OEM hyväksytty, entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

Autonvalmistajat kehittävät jatkuvasti 
tuotteitansa ja sen myötä myös hyväksyttyjen 
automaalausmenetelmien tekniikalta odotetaan 
entistä enemmän.

Jo entuudestaan tiukkojen vaatimusten rajat 
nousevat, kun ajoneuvojen maalipinnasta halutaan 
tehdä mahdollisimman naarmunkestävä.

Näiden vaatimusten saavuttaminen usein johtaa 
kirkaslakkoihin jotka ovat erittäin kestäviä, mutta 
eivät niin nopeita ja helppokäyttöisiä kuin tavalliset 
kirkaslakat.

PPG otti tavoitteekseen korkeimmatkin OEM 
vaatimukset täyttävän kirkaslakan, joka on 

tarpeisiin ja huippulaatuun, yksi nopea ja 
helppokäyttöinen tuote.

Autonvalmistajien hyväksymää kestävyyttä,
suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä.

D8171 UHS Premium kirkaslakka

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

Tuoteuutiset
sähköpostiin?
Liity sähköpostilistallemme, niin saat tuo-
reimmat tuoteuutiset ja kampanjat aina suor-
aan sähköpostiisi. Lähetä sähköposti ”Haluan 
liittyä sähköpostilistallenne” osoitteeseen:  
saku.allen@corarefinish.fi 



Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

CORA Refinish
Asiakaslehti

Neljännesvuosittain 

ilmestyvä julkaisu, jossa 

esittelemme mielenkiintoisia 

asiakasratkaisuja, teknisiä 

menetelmiä, tuoteuutuuksia ja 

kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100
www.corarefinish.fi
cora@corarefinish.fi

Mirka maalipinnan viimeistelypaketti!
Sisältää tuotteet:

Mirka ROP2-312NV 77mm 10000 rpm 
Mirka ROP2-512NV 125 mm 10000 rpm
Polarshine Kiillotusaine T10 200 ml
Polarshine Liquid Nano Wax 500 ml
Polarshine Mikrokuituliina 330 x 330 mm (2 kpl) 
Lampaanvillainen kiillotuslaikka 77 mm (5 kpl)
Oranssi vaahtomuovilaikka ”munakenno” 77 mm (2 kpl) 
Musta vaahtomuovilaikka ”munakenno” 150 mm (2 kpl)
Oranssi vaahtomuovilaikka ”munakenno” 150 mm (2 kpl)
Käsityökalu hiomaruusuille 31 mm (2 kpl) 
Hiomaruusu WPF 33/36 mm P2500 (100 kpl)
Taskulamppu

Mirka viimeistelykampanja

525 €alv 0%

1

2

3
a. Käytä pehmeää käsityökalua yhdessä Mirka 
32 mm  WPF pyörön (P2500), kanssa pölyn ja 
lian poistamiseen.

b. Suihkuta vettä vialliselle pinta-alueelle.

c. Paina kevyesti peukalolla ja etusormella 
työkalun keskiosaa, jotta pyöröön muodostuisi 
pyöreä pinta estämään ylimääräisten merkkien 
syntymisen käsitellylle pinnalle. Hio lineaaris-
esti kunnes vika on poistettu kokonaan.

a. Kytke Mirka 77 mm kiillotuskone 
    (Mirka ROP2-312NV)

b. Aseta 77 mm:n lampaanvillainen kiillotuslaik-
ka koneen alustallalle

c. Levitä Polarshine T10 laikan keskiosaan ja 
aseta laikka kiillotettavalle alueelle

d. Kiillota hiottua aluetta 5-7 sekuntia. Laske 
painetta ja suurenna kiillotettavaa aluetta.

a. Jos pinnassa on vain 4-5 hiottua aluetta, 
käytä Mirka 77 mm kiillotuskonetta (ROP2-
312NV) 77 mm:n oranssin kiillotustyynyn 
kanssa.   

b. Levitä 4-5 tippaa Polarshine T10 kiillotus-
tyynyn keskiosaan ja kiillota jokaista kohtaa 
jota on aiemmin käsitelty lampaanvillaisella 
kiillotuslaikalla. 

c. Jos pinnassa on 5-10 hiottua aluetta, käytä 
Mirka 125 mm kiillotuskonetta (ROP2-512NV) 
150 mm:n oranssin kiillotustyynyn kanssa.

Roskanpoisto

Hiontanaarmujen 
poisto

Kiillottaminen

5
a. Suihkuta pinnalle pieni määrä nestemäistä Polarshine vahaa 
(Polarshine Liquid Nano Wax).

b. Levitä aine pinnalle mikrokuituliinalla.

c. Pyyhi vahattua aluetta mikrokuituliinan kuivalla osalla kunnes 
lopullinen kiilto on saavutettu.

Vahaus

4
a. Kytke Mirka 125 mm kiillotuskone (ROP2-512NV) paineilma-
liittymään, jossa on painemittari ja tarkista, että ilmanpaine on 
6-6,5 baaria. 

b. Kiillotuksessa: Käytä 150 mm:n oranssia kiillotustyynyä ja 
Mirka 125 mm kiillotuskonetta (ROP2-512NV).
Hologrammeissa: Käytä 150 mm:n mustaa kiillotustyynyä.

c. Levitä 4-5 tippaa Polarshine T10 ja kiillota koko alue.

d. Pyyhi ja puhdista koko kiillotettu alue Mirka mikrokuitulii-
nalla.

Kiillotus ja hologrammien 
poisto

Paint
Rectification

Kit
Sisältö:

Mirka ROP2-312NV 77mm 10000 rpm 8994210311

Mirka ROP2-512NV 125 mm 10000 rpm 8994220311

Polarshine Kiillotusaine T10 200 ml 7992510211

Polarshine Liquid Nano Wax 500 ml 7992720051

Polarshine Mikrokuituliina 330 x 330 mm (2 kpl) 7991200111

Lampaanvillainen kiillotuslaikka 77 mm (5 kpl) 7990080111

Oranssi vaahtomuovilaikka ”munakenno” 77 mm (2 kpl) 7992802011

Musta vaahtomuovilaikka ”munakenno” 150 mm (2 kpl) 7993102011

Oranssi vaahtomuovilaikka ”munakenno” 150 mm (2 kpl) 7993201011

Käsityökalu hiomaruusuille 31 mm (2 kpl) 8392100111

Hiomaruusu WPF 33/36 mm P2500 (100 kpl) 2130109996

Taskulamppu FLASHLIGHT
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Taskulamppu FLASHLIGHT

ARVOMME 
MIRKA PAKETIN

TILANNEIDEN 
KESKEN:

Kärcher
HD 5/15

PESURIN!

Kampanja voimassa toistaiseksi.


